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Fødevareministeriet 

Departementet 

 

Opfølgning vedr. GLM-kravet om forbud mod afbrænding af stub 

 

 Med baggrund i redegørelse af 3. november 2011 fra DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug vedr. betydning af at afbrænde stub for jordens 

indhold af organisk materiale, har Fødevareministeriet (FVM) spurgt Kom-

missionen om, hvorvidt Danmark med vores forbud mod halm- og stubaf-

brænding opfylder GLM-kravet ”Maintenance of soil organic matter level 

including ban of burning arable stubble”.  

Kommissionen har meddelt, at afbrænding af stub skal ses som et mini-

mumskrav, og hvis medlemslandet ikke kan dokumentere, at dette tiltag er 

nok til at stoppe tilbagegangen af organisk indhold, skal medlemslandet ind-

føre yderligere krav på enten nationalt, regionalt eller markniveau. FVM har 

ikke fået klarlagt, hvorvidt tilbagegangen af organisk materiale skal ses som et 

nationalt gennemsnit, regionalt gennemsnit eller på markniveau. For nuvæ-

rende antager Danmark, at der ses på et regionalt niveau, som det så er op til 

medlemsstaterne selv af udpege.  

På baggrund af ovenstående har FVM den 1. juni 2012 anmodet om svar på 

følgende: 

1. Kan Danmark vha. modelberegninger og andet datamateriale doku-

mentere, hvorvidt bestemte typer af indsatser (f.eks. flere efterafgrø-

der, kompost, reduceret jordbearbejdning) er nok til at stoppe tilba-

gegangen af det organiske materiale i jorden (set som et gennemsnit 

på regionalt niveau eller nationalt niveau)?   

2. Kan DCA oplyse FVM om, hvorvidt det datamateriale som Kommissi-

onen henviser til i deres to links (http://ies.jrc.ec.europa.eu / 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/) giver anledning til fornyede overvejelser 

fra dansk side – viser materialet noget som vi ikke vidste før, og som 

f.eks. gør det lettere at lave regionale målrettede indsatser? 

 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
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Besvarelsen af de to spørgsmål herunder er udarbejdet af seniorforsker Per 

Schjønning, professor Bent Tolstrup Christensen og seniorforsker Finn Pil-

gaard Vinther, alle Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

Ad. 1.  

Det forekommer relevant indledningsvis at fastslå, at danske undersøgelser 

tydeligt viser, at afbrænding af stub som sådan ikke nævneværdigt påvirker 

jordens indhold af organisk stof (jf. redegørelsen fra 3. november 2011), hvor-

for der – i henhold til Kommissionens opdrag – bør indføres yderligere krav 

til at stoppe tilbagegangen af indhold af organisk stof. 

I redegørelsen fra 3. november 2011 blev det nævnt, at dansk landbrugsjord 

gennem de seneste årtier har oplevet et fald i indholdet af organisk stof, men 

en undtagelse fra den generelle tendens med nedgang i jordens indhold af or-

ganisk stof er sandede jorde med intensive/store malkekvægbesætninger, 

hvor en stor del af arealet er udlagt med flerårige græsmarker.  

Spørgsmålet om det kan dokumenteres, hvorvidt bestemte typer af indsatser 

(f.eks. flere efterafgrøder, kompost, reduceret jordbearbejdning) er nok til at 

stoppe tilbagegangen af det organiske materiale i jorden (set som et gennem-

snit på regionalt niveau eller nationalt niveau) vil i det følgende blive besvaret 

kortfattet med henvisning primært til baggrundsskrivelsen i redegørelsen fra 

3. november 2011. Der skal dog vedrørende jordbearbejdning her tilføjes, at 

både danske og udenlandske forsøgsresultater påpeger, at reduceret jordbe-

arbejdning (pløjefri dyrkning) primært ændrer på fordelingen af det organi-

ske stof mellem overflade- og underliggende jordlag (Schjønning et al., 2009). 

Det kan derfor som svar på spørgsmålet anføres, at 

 for arealer med kornrige sædskifter er det vanskeligt at fastholde et kul-

stofindhold i jorden. 

 nedmuldning af halm i kombination med efterafgrøder har en positiv ef-

fekt på jordens indhold af kulstof. 

 reduceret jordbearbejdning ikke påvirker den samlede mængde organisk 

stof pr. jordmængde, mens der sker en opkoncentrering af organisk stof i 

overfladelaget på bekostning af det umiddelbart underliggende lag. 

 større indhold af kulstof i jorden kan realiseres ved driftsformer med stort 

islæt af længerevarende græsmarker. 

 

Konklusion 

I kornrige sædskifter med udelukkende etårige afgrøder kan nedgangen i jor-

dens indhold af organisk materiale ikke stoppes, men nedgangen kan reduce-

res ved halmnedmuldning, flere efterafgrøder og/eller ved at tilføre organisk 

materiale i form af husdyrgødning, kompost eller lign.  Nedgangen kan kun 

stoppes, hvis dyrkning af jorden ophører, eller hvis der omlægges til flerårige 

afgrøder, som f.eks. græs eller energiafgrøder.   
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Ad. 2. 

De to links (http://ies.jrc.ec.europa.eu / http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/), som Kom-

missionen henviser til, peger hhv. på ”The Institute for Environment and 

Sustainability (IES)”, som er et af de syv institutter ved ”European Commissi-

on’s Joint Research Centre (JRC)” og på JRC’s ”European Soil Portal”. Sidst-

nævnte indeholder et omfattende materiale (dokumenter, datasæt, kort, pro-

jektbeskrivelser, o.a.) om dyrkningsjordens tilstand i medlemsstaterne i EU.  

Vi kan ikke vurdere, om dette materiale skulle give anledning til fornyede 

overvejelser fra dansk side, eller om det viser noget, som vi ikke vidste før, og 

som f.eks. gør det lettere at lave regionale målrettede indsatser.  

Det kan dog anføres, at JRC’s databaser, herunder kortmaterialet, giver basis 

for en operationalisering af en risikovurdering, baseret på jordtypen. I rede-

gørelsen fra 3. november 2011 blev således anført, at nyere forskning peger 

på, at jordens indhold af organisk stof især bliver kritisk for vigtige jordstruk-

turegenskaber, når ler/kulstof-forholdet er over 10 (Schjønning et al., 2009, 

2012). I den forbindelse kan der i øvrigt henvises til Figur 6.16 i Schjønning et 

al. (2009), hvor ler/kulstof-forholdet i danske jorde er vist, og dermed hvor i 

landet der lokalt kan være en risiko. Det skal dog understreges, at kortet viser 

interpolerede værdier (Greve et al., 2007), baseret på data i den danske jord-

bundsdatabase, og at ler/kulstof-forholdet på markniveau og den enkelte 

landbrugsbedrift kan afvige betydeligt fra det generelle billede, afhængig af de 

aktuelle dyrkningsforhold. Forud for indførelse af eventuelle yderligere krav 

må der derfor foretages en mere grundig kortlægning på mark- eller bedrifts-

niveau.  
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Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 

http://ies.jrc.ec.europa.eu/
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

